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Ledare 

… har inletts. Vid årsmötet 19 april 2016 avgick 

jag som ordförande efter 13 år.  

Hur känns det? Jag kan ärligt svara att det är 

”mixed feelings”.  

Mina tankar går tillbaka till sommaren 2000 då 

Endometriosföreningen var nära att läggas i mal-

påse p.g.a. att många i dåvarande styrelse inte 

orkade fortsätta arbetet. En kvinna ringde till ett 

antal passiva medlemmar och beskrev läget 

samt frågade om man kunde tänka sig att med-

verka i arbetet. Lite aningslöst sa jag att jag varit 

medlem sedan 1992 och haft stor nytta av all in-

formation jag fått av föreningen. Och att jag 

skulle kunna medverka eftersom min endo-

metrios var hyfsat under kontroll.  

Jag blev snabbt styrelseledamot och ansvarig för 

ekonomin och 2003 valdes jag till ordförande. 

I början av 2000-talet jobbade vi mest med 

medlemsinformation och träffar. Men det jag 

minns bäst är arbetet med att övertyga besluts-

fattare om behovet av ett Endometrioscentrum 

på Huddinge sjukhus.  Det blev inte något 2001 

men jag fick uppleva att Endometrioscentrum i 

Uppsala invigdes 2010 och några år senare det i 

Huddinge. Ett exempel på hur lång tid politiskt 

arbete kan ta.  

Ett annat projekt som jag aldrig kommer att 

glömma är arbetet med vår informationsfilm om 

endometrios.  För min del framförallt det omfat-

tande arbetet med att skriva ansökan till All-

männa Arvsfonden och svara på alla deras frå-

gor. Vi var nära att ge upp många gånger. Men 

projektet beviljades och filmen blev verklighet – 

en milstolpe för vårt informationsarbete! 

Nu står jag inte längre i frontlinjen men jag läm-

nar inte helt. Jag är fortsatt ekonomiansvarig för 

Riksföreningen och våra tre lokalföreningar. (Det 

är främst därför jag är suppleant i alla förening-

ar). Min ambition är också att jobba mer med ko-

ordination av våra kontaktpersoner och att själv 

vara mer aktiv på min ort – Västerås. 

Känner mig lugn med Katja vid rodret och alla 

andra duktiga styrelseledamöter som arbetar för 

alla endometriosdrabbade på olika sätt.   

Jag avslutar med att be dig fundera på att med-

verka i Endometriosföreningens arbete – det är 

jobbigt ibland men framförallt givande och roligt.  

Trevlig sommar! 

 

Christina Liffner 

En ny epok i mitt  

endometriosengagemang ... 

T a c  c r k h i s T 
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Endometriosföreningen, Region Skåne  

hade årsmöte i Hässleholm 15 mars. Här gick 

man igenom verksamheten 2015 och planerade 

för aktiviteter 2016. Susann Söderberg som varit 

ordförande sedan lokalföreningen bildades av-

tackades för sitt fina arbete. Till vår glädje kom-

mer Susann medverka bl.a. med kontakter med 

media även i fortsättningen. Ny ordförande är sty-

relseledamoten Jeanette Hägg (tidigare Sågman), 

Emma Bodén fortsätter som ledamot och 

Christina Liffner som suppleant. Ny ledamot är 

Anders Hägg, en mycket intresserad anhörig. Den 

delvis nya styrelsen planerar bl.a. en spännande 

föreläsning i höst. 

Endometriosföreningen, Sverige 

höll årsmöte 19 april. Även här skedde ett ordfö-

randebyte, Christina Liffner lämnade efter 13 år 

och ledamoten Katja Vatanen tar över som ordfö-

rande. Övriga i styrelsen är Carola Bengtsson 

(omval), Ella Granbom (fd suppleant),  Jessica 

Klahr och Katarina Olbers (båda nyval). Supple-

anter är Christina Liffner, Lizzy Andersson och 

Kristin Sandblom. Årsmötet framförde sitt stora 

tack till de avgående ledamöterna Sanna Hägg-

bring, Rebecca Alvarez och Susann Söderberg 

samt till suppleanterna Emma Haglund och Linda 

Lindström. Även i Endometriosföreningen, Sverige 

har vi förmånen att ha valt in en anhörig: Katarina 

är en mycket engagerad och kunnig mamma till 

en dotter med endometrios. 

Årsmötet ägnade mycket tid åt att diskutera verk-

samheten som varit och framtida planer. Det 

känns spännande att se framemot ett delvis annat 

sätt att arbeta. Styrelsen inklusive suppleanter 

består av fin blandning av veteraner och nya leda-

möter.   

Mötet tackade Veronica Kamph som gjort ett 

mycket bra arbete i valberedningen. 

Endometriosföreningen, Stockholms län  

hade sitt årsmöte samma kväll som Endometrios-

föreningen, Sverige. Föreningen deltar i de flesta 

projekten som Endometriosföreningen, Sverige 

arbetar med och därför är det stor persongemen-

skap mellan styrelserna.  Katja Vatanen är kvar 

som ordförande och Carola Bengtsson som leda-

mot. Nya ledamöter är Katarina Olbers och Jes-

sica Klahr. Till suppleanter valdes Christina Liffner 

(omval) och Kristin Sandblom (nyval). Årsmötet 

tackade de avgående ledamöterna Linda Lind-

ström och Camilla Ekfeldt.  

Även här diskuterades den verksamhet som be-

drivits och planer för 2016. En ambition är att få 

mer aktiviteter för medlemmarna och här kommer 

en tidigare ledamot Ingela Näsström jobba aktivt. I 

sin roll som ansvarig för medlemsaktiviteter blir 

Ingela adjungerad till styrelsen. 

Endometriosföreningen, Västra Götaland  

hade sitt årsmöte 26 april. Före årsmötet gav Spe-

cialistläkaren Måns Palmstierna en uppskattad 

föreläsning. Förutom medlemmar och anhöriga 

fanns representanter för barnmorskor och en re-

presentant från Socialstyrelsen bland åhörarna. 

Hon träffade även Måns och vår Skåneledamot 

Emma Bodén (som är skolsköterska) enskilt för 

att diskutera samarbetet med Endometrios-

föreningen.  

Styrelsen omvaldes med ledamöterna Ninna We-

ber och Carolina Bjelkenberg och suppleanten 

Christina Liffner. Här efterlyser vi medlemmar som 

vill engagera sig i Västra Götalands verksamhet.  

Under våren har Endometriosföreningen, Sverige och de tre lokalförening-
arna haft sina årsmöten.  I några av styrelserna skedde det stora föränd-
ringar efter många år med samma trogna medarbetare.  

Årsmöten 2016 
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Vi ställer upp för dig! 
Möt några av oss som jobbar ideellt i  
Endometriosföreningen runt om i landet.  

Katja Vatanen 

Stockholm 

ordf@endometriosforeningen.com     

Vad jag gör i Endometriosföreningen: 
Nybliven ordförande i Endometriosföreningen, 

Sverige. 

Vad ordförandeskapet betyder för mig: 
Jag är väldigt stolt och glad över förtroendet att 

bli vald till ny ordförande för Endometrios-

föreningen. Jag hoppas att jag kommer att 

kunna fortsätta det fantastiska arbete som 

Christina Liffner i så många år har utfört med att 

påverka politiker och andra beslutsfattare för att 

öka kunskapen om endometrios och nå en jämlik 

vård över hela Sverige. Ett annat mycket viktigt 

uppdrag som ordförande är att delta i arbetet 

kring de nya riktlinjerna för endometrios i sam-

arbete med Socialstyrelsen.  

Kort endometrioshistorik: 
Jag fick min diagnos april 2011 efter en akut-

operation på Karolinska Sjukhuset, Solna. Det 

var både skönt att få en diagnos som förklarade 

alla de problem jag haft sedan tonåren men 

även skrämmande att veta att man hade en kro-

nisk sjukdom som jag då inte visste så mycket 

om.  

Har alltid haft mycket ont runt mens och äggloss-

ning men fick som så många andra höra att det 

var normalt. Fick både IBS diagnos och led av 

ständiga UVIer (urinvägsinfektioner) och hade 

smärtor i buk, rygg och ben som ingen riktigt 

kunde förklara.  

När diagnosen kom var det som en aha-

upplevelse, allt föll på plats och det var skönt att 

veta anledningen till mina besvär. Jag har sedan 

april 2011 genomgått tre operationer men inte 

blivit bättre och lever idag med kroniska smärtor. 

Dock med hjälp av min kunniga gynekolog och 

smärtläkare har jag lärt mig att hantera dem och 

lever ett bra liv med fantastiska vänner, kolleger, 

familj och chef omkring mig.  

Lite allmänt om mig som person: 
Jag är född och uppvuxen i Sverige med finska 

föräldrar. Bor i centrala Stockholm med mina två 

katter och pojkvän och stormtrivs. Min syster, en 

kusin och mamma och pappa bor också i Stock-

holm men resten av familjen finns bl a i Finland 

och USA.  

mailto:ordf@endometriosforeningen.com
mailto:vaxjo@endometriosforeningen.com
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Vi ställer upp för dig! 
Möt några av oss som jobbar ideellt i  

Endometriosföreningen runt om i landet.  

Jessica Klahr  

Krägga, Bålsta 

jessica@endometriosforeningen.com  

Vad medlemskapet betyder för mig: 
Det betyder en möjlighet att vara med och på-

verka hur vården bemöter och behandlar oss 

som har diagnos och som söker hjälp för en dia-

gnos. Ideellt engagemang har alltid intresserat 

mig och en viktigare fråga får man leta efter!  

Vad jag gör i Endometriosföreningen: 
Jag sitter som ledamot i både Sverige och 

Stockholmsstyrelsen. Sedan är jag även styrel-

sens sekreterare.  

 

Kort endometrioshistorik: 
Jag fick min diagnos för tre år sedan efter att ha 

sökt hjälp i 12 år. Det har varit en tuff och lång 

tid, något som många ut av er känner igen. Idag 

mår jag relativt bra och har haft tur med en be-

handling som fungerar bra.  

Lite allmänt om mig som person: 
Jag är nyutbildad personalvetare och ser fram 

emot att börja på min karriär inom det.  

Jag är uppvuxen i Gävle men har nyligen flyttat 

ner till Krägga utför Bålsta till min sambo. Där 

bor vi i ett hus med en härlig trädgård, skogen 

runt knuten och Mälaren inom räckhåll. Gillar att 

vara ute, fiska och pyssla i trädgården och dra 

av ett träningspass eller två i den fina omgivning-

en!  

Katarina Olbers  

Stockholm 

katarina@endometriosforeningen.com      

Vad medlemskapet betyder för mig: 
En möjlighet att kunna påverka hur unga flickor 

med endometrios bemöts inom vård och skola.  

Vad jag gör i Endometriosföreningen: 
Ledamot i styrelsen för Endometriosföreningen, 

Sverige, där jag huvudsakligen kommer att driva 

frågor som rör endometriosdrabbade flickors rätt 

till vård och utbildning.  

Kort endometrioshistorik: 
Jag är mamma till en nu 16-årig dotter, som in-

sjuknade i Endometrios 2013. Sjukdomen har 

medfört att min dotter förlorat flera skolår och 

efter en lång och tuff kamp fick hon i mars 2016 

tillslut sin diagnos.  

Lite allmänt om mig som person: 
Jag är kommunikatör och har studerat Mänskliga 

Rättigheter och Folkrätt. Har under perioder ar-

betat med barnrättsfrågor och brinner idag för att 

skapa opinion kring bristerna i endometrios-

vården.  

mailto:jessica@endometriosforeningen.com
mailto:katarina@endometriosforeningen.com
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Sverigekartan 

Här finns lokalföreningar: 

Stockholm 

Västra Götaland 

Skåne 

 

Här finns våra kontaktpersoner: 

Boden 

Borlänge Falun 

Gävle  

Göteborg  

Halmstad  

Hudiksvall 

Jönköping  

Kalmar  

Lidköping  

Malmö  

Piteå 

Stockholm  

Trollhättan 

Umeå  

Uppsala  

Västervik  

Västerås  

Växjö 

Örebro  

Östergötland 

 

Vill du bli kontaktperson på din ort och är nyfi-
ken på hur det går till? Kontakta oss så hjäl-
per vi dig att komma igång!  

 

Våra kontaktpersoner nås på  
ortnamn@endometriosforeningen.com  

Alla kontaktuppgifter finns på hemsidan.  

På hemsidan hittar du också mail till kontakt-
personer för ungdomar. 
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Endometrios från ett folkhälsoperspektiv 

För några veckor sedan gav jag en föreläsning i 

ämnet endometrios och folkhälsomål nr 8 på sjuk-

sköterskeutbildningen termin 4 på Sophiahemmet 

Högskola.  

Förberedelserna för denna tre 

timmar långa session gav mig 

insikten att jag inte kunde så 

mycket om de 11 folkhälsomål 

som faktiskt finns i Sverige och 

att endometrios kan relateras till 

de flesta av dessa folkhälsomål 

på ett eller annat sätt. 

Folkhälsomål 1: Delaktighet och inflytande i 

samhället med särskild vikt på social och kul-

turell delaktighet i samhället.  

Endometrios kan definitivt påverka en endo-

metriosdrabbads förmåga att vara delaktig i soci-

ala och kulturella samhällsaspekter. 

Folkhälsomål 2: Ekonomisk och social trygg-

het. 

Endometrios är en socioekonomisk sjukdom som 

påverkar privat ekonomi och den påföljande 

otrygghet som sämre ekonomi ofta leder till. 

Folkhälsomål 3: Trygga och goda uppväxtvill-

kor. 

Dessa två faktorer är avgörande för barn och ung-

domars hälsa och hur de mår på lång sikt. 

Endometrios kan bryta ut i ung ålder, den yngsta 

som opererats i Sverige är 10½ år gammal, vilket 

naturligtvis påverkade barnets hälsa. Dessutom 

får väldigt få sin endometriosdiagnos i tidig ålder 

och går utan diagnos under lång tid, kanske redan 

från sin första menstruation. Detta har stor inver-

kan både på den fysiska och psykiska hälsan.  

Folkhälsomål 4: Ökad hälsa i arbetslivet. 

Ett arbete med fungerande yrkesliv kan minska 

både ohälsa och de sociala skillnader som kan 

bidra till denna. Många endometriosdrabbade 

tvingas till sjukskrivningar på grund av icke-

flexibla arbetsplatser och lösningar vilket i sin tur 

kan leda till en ond cirkel. 

Folkhälsomål 5: Sunda och säkra miljöer och 

produkter. 

Då en av de riskfaktorer som hela tiden nämns för 

endometrios är miljögifter kan även detta indirekt 

och på lång sikt ha effekt på endometrios. 

Folkhälsomål 6: En mer hälsofrämjande hälso- 

och sjukvård. 

Endometrios i sig kan inte förebyggas genom 

livsstilsförändringar. Endometrios kan däremot 

påverka hur man mår med avseende på fysisk 

och psykisk hälsa vilket kan påverkas genom  

hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande per-

spektiv. 

Folkhälsomål 7: Gott skydd mot smittsprid-

ning. 

Inte aktuellt gällande endometrios 

Folkhälsomål 8: Trygg och säker sexualitet 

och en god reproduktiv hälsa. 

Det behövs väl inte så många ord på just detta 

folkhälsomål. Endometrios kan påverka både sex-

ualitet, samliv och reproduktion negativt. 

Folkhälsomål 9: Ökad fysisk aktivitet. 

Fysisk aktivitet är alltid viktigt och kanske ännu 

mer så vid endometrios där både sjukdomen i sig 

och behandlingar påverkar muskulatur och ske-

lett. Däremot är det få endometriosdrabbade som 

får t.ex. FAR (fysisk aktivitet på recept) och sjuk-

gymnastik/rehab som en del av sin behandling.  

En av de insatser som nämns är att äldre, lång-

tidssjukskrivna och funktionshindrade aktivt ska 
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erbjudas möjligheter till motion och träning på 

sina egna villkor! 

Folkhälsomål 10: Goda matvanor och säkra 

livsmedel. 

En sund kosthållning med bra livsmedel är bra för 

alla människor och kanske endometriosdrabbade 

i synnerhet. Många endometriosdrabbade får 

symtomlindring genom att ändra sina kostvanor. 

Folkhälsomål 11: Minskat bruk av tobak, alko-

hol, narkotika och doping samt spelberoende. 

Inte direkt relaterat till endometrios däremot finns 

det indirekta risker t.ex. beroende p.g.a. smärtbe-

handling med opioider. 

Återigen slås jag av det bisarra att endometrios 

inte är klassad som en folkhälsosjukdom. En så-

dan klassificering kanske inte skulle göra under-

verk med avseende på en ökad kunskap men det 

kanske skulle kunna öka medvetenheten både 

inom vården och samhället. Detta i sin tur skulle 

leda till ökad kunskap och bättre helhetsvård av 

endometriosdrabbade. 

Lizzy Andersson 

Endometrios som hittas utanför lilla bäckenet 

(det skålformade utrymmet längst ner i buken 

där livmoder, slida, ändtarm och urinblåsan 

ligger) kallas för extragenital endometrios. 

Oftast involverar extragenital endometrios 

tarm, urinvägar, bäckenbotten och bukhin-

nan. Ett relativt ovanligt ställe där endo-

metrios kan hittas är på lungan vilket är fokus 

här. 

Lungendometrios kan ge upphov till upphostning 

av blod, hosta och bröstsmärtor. Lungendo-

metrios är i de allra flesta fallen ensidig, d.v.s. 

påverkar bara en lunga, i ca 90% av fallen är det 

höger lunga som är påverkad. 

Symtomen för lungendometrios är ofta relaterade 

till menstruationscykeln i form av katamenial 

pneumothorax eller mindre ofta katamenial 

hemothorax. Om diafragman är involverad före-

kommer oftast ensidiga (främst höger) smärtor i 

bröst, nacke, skuldra och arm vid menstruation. 

Innan symtomen uppkommer har den drabbade i 

regel haft endometrios i buken under fler år.  

Vad innebär då katamenial pneumothorax och 

katamenial hemothorax? 

Definitioner: 

Pneumothorax betyder kollapsad lunga och orsa-

kas av att det kommer in luft i lungsäcken och gör 

så att lungan frikopplas från väggen som håller 

lungan på plats (bröstväggen). Detta kan ske 

spontant eller pga sjukdom eller fysiskt trauma. 

Oavsett orsak kan det leda till att man får svårt 

att andas och bröstsmärtor. 
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Hemothorax innebär att det kommer blod ut i lung-

säcken vilket påverkar lungfunktionen. Detta orsa-

kas oftast av ett hårt slag eller penetrerande 

trauma av lungan. Till skillnad från pneumothorax 

är det mycket mindre vanligt att hemothorax orsa-

kas av en sjukdom eller uppkommer spontant.  

Katamenial refererar till menstruationen. 

Lungendometrios kan leda till olika tillstånd där 

katamenial pneumothorax är det vanligaste. Vid 

menstruation då endometriosen är som mest aktiv 

kan detta leda till att luft på något sätt kommer in i 

lungsäcken vilket leder till katamenial pneumotho-

rax. Studier har visat att i de allra flesta fallen ut-

vecklas katamenial pneumothorax inom de första 

72 timmarna efter det att menstruationen börjat. 

Studier har även visat att katamenial pneumotho-

rax inte nödvändigtvis uppkommer vid varje men-

struation.  

Lungendometrios kan även leda till katamenial 

hemothorax vilket innebär att det kommer ut blod i 

lungsäcken. Katamenial pneumothorax och kata-

menial hemothorax kan förekomma samtidigt men 

det är ovanligt. Den mängd blod som hostas upp 

kan variera från väldigt små mängder till så stora 

mängder att det orsakar anemi hos den drabbade.  

Diagnos och behandling 

Anamnesen (patientens sjukdomshistoria) är ett 

viktigt verktyg för att ställa diagnosen lungendo-

metrios, bland annat om cyklisk förekomst av 

lungkollaps förekommer (dvs katamenial 

pneumothorax/hemothorax).  

Lungendometrios synas på olika röntgenbilder 

som små oregelbundna förtätningar eller cystor 

men dessa kan försvinna mellan menstruationer-

na varför röntgen bör utföras vid menstruation el-

ler vid symtom. Det kan även vara svårt att lokali-

sera endometriosen. 

Behandling av lungendometrios kan ske med hor-

moner, kirurgi eller en kombination av båda. Vil-

ken typ av behandling som är bäst är något som 

man måste diskutera med sin läkare.  

Endometriosdrabbade med symtomatisk lungen-

dometrios har blivit av med symtomen efter hor-

monbehandling. Cirka 50 % av dessa får dock ef-

ter avslutad hormonbehandling tillbaka symtomen. 

Det är hög återfallsfrekvens även efter kirurgi, 

med eller utan hormonbehandling. 

Referenser: 

Bobbio, A et al (2012) Extra-abdominal Endo-

metriosis. I Endometriosis Sicence and Prac-

tice. Edited by Giudice, LC, Evers, JLH and 

Healy DL. Blackwell Publishing Ldt. 

Extragenital endometrios (2016) Gustafsson M 

och Valentin A. I Endometrios, rapport nr 75, 

utgiven av Svensk förening för Obstetrik och 

Gynekologi. 

Lizzy Andersson 
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I slutet av april ordnade Endometriosföreningen i 

Västra Götaland en föreläsning med Måns Palm-

stierna, en mycket kunnig specialistläkare i Gy-

nekologi och Obstretik. Måns har stor erfarenhet 

från universitetskliniker i Sverige och Danmark, 

privata barnlöshetskliniker samt ungdomsmottag-

ningar. Ca 40 personer både endometriosdrab-

bade och anhöriga tog tillfället i akt att lära sig 

mer om sjukdomen. På plats fanns även ett gäng 

barnmorskor från en ungdomsmottagning, en 

skolsköterska och en representant från Socialsty-

relsen som arbetar med att ta fram de nationella 

riktlinjerna.  

Måns beskrev på ett mycket bra sätt vad endo-

metrios är och vad det är som kan göra ont. Han 

gick igenom vad det finns för olika behandlingar 

och vilka biverkningar de kan ge. Han pratade 

även om vikten av att få en diagnos så snabbt 

som möjligt, speciellt när det gäller unga tjejer. 

Eftersom det var en hel del anhöriga på plats så 

tog han också upp hur man som anhörig kan 

hjälpa och stötta. När föreläsningen var slut fick 

publiken möjlighet att ställa frågor och de tog ald-

rig slut.  

Föreläsning med Måns Palmstierna i Göteborg 

Detta gör vi 

 Socialstyrelsen har kontaktat Endometrios-

föreningen rörande arbetet med de nation-

ella riktlinjerna för endometriosvård. Vi har 

redan träffats några gånger och Endometrios-

föreningen kommer att aktivt delta i arbetet 

med riktlinjerna. 

 

 Skolsköterskekongressen var i år på Stock-

holmsmässan 14-15 april. Välbesökt som 

alltid och nytt rekord slås varje år. 1500 

skolsköterskor på plats, och det var fullt 

tryck vid våran monter. Föreningen delade 

ut broschyrer, Pins, Gula Bandet och givet-

vis våran film som är så uppskattad. 

 Stockholm har haft en föreläsning med 

Greta Edelstam den 3 mars på Danderyds 

Sjukhus. En föreläsning som var välbesökt 

och hade ett stort engagemang från alla 

närvarande. Våra föreläsningar behövs och 

givetvis är ambitionerna att föreningen ska 

kunna hålla några stycken i landet varje år 

och då kunna erbjuda något intressant att 

föreläsa om.  

 

 Besök gärna vår hemsida där vi löpande 

uppdaterar vad som är på gång.  

 

I korthet…  
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Detta gör vi 

Föreläsning och träning i 

Boden mars 2016 

 

12 mars 2016 hade vi medlemmar i norr möjlighet 

att höra Elisabet Lizzy Andersson, Senior advisor 

i Endometriosföreningen, på en föreläsning på 

Western Farm i Boden.  Ca 30 personer deltog 

under den 2 timmar långa föreläsningen, som 

täckte allt från vad endometrios är till hur man 

hanterar den många gånger jobbiga och smärt-

samma sjukdomen. Det ställdes många bra och 

intressanta frågor under tiden och många sa ef-

teråt att det var en lärorik och intressant föreläs-

ning. På föreläsningen deltog drabbade, anhöriga 

samt vårdpersonal. 

13 mars så samlades 4 tjejer för att inspireras av, 

och träna med mig och Lizzy. Vi samlades på 

Strand Fysiocenter i Boden och under 2 timmar 

genomfördes olika typer av styrkeövningar med 

den egna kroppsvikten men även med hjälp av 

yogaboll och hantlar, vi hjälpte varandra genom 

övningarna och peppade varandra. Mycket upp-

skattat från de som deltog och träningsvärk hade 

vi gott om dagen efter.  

Sammanfattningsvis så hade vi en mycket trevlig 

helg i Boden och tackar Lizzy för hennes tid och 

engagemang! 

Om du är intresserad av ett liknande upplägg, 

eller bara föreläsning eller träning så kontakta 

Endometriosföreningen så kan vi se över möjlig-

heten att genomföra det på din ort!  

Endometriosföreningen tackar både Western 

Farm och Strand Fysiocenter för att vi fick vara i 

deras lokaler.  

Ella Granbom 

kontaktperson Region Norr/Boden 

Mera Mens 
I juni 2016 tog Endometriosföreningen kontakt 

med initiativtagarna till Mera Mens filmen för 

att stödja kampanjen för att slutföra deras pro-

jekt. Vi har bidragit till deras kampanjfond och 

kommer att kvalitetsgranska inslagen om en-

dometrios som kommer att vara en del av fil-

men.  

Filmen är ett otroligt bra initiativ för att minska 

stigmatiseringen kring mens och vi hoppas att 

kampanjen når sitt mål och filmen blir verklig-

het.  

Projektet beskrivs såhär på Mera Mens hem-

sida 

Så…vad är Mera mens! då?  

Mera mens! är ett tvärmedialt kulturprojekt 

som kretsar kring den mytomspunna menstru-

ationen, vår relation till den och dess plats i 

vårt samhälle. Med kultur, konst och humor 

som verktyg bryter Mera mens! tystnaden och 

tabun som omgärdar mensen. 

Baserade i Norrköping men med hela världen 

som måltavla arbetar Sibship med projektet 

Mera mens! för att menstruerande aldrig ska 

behöva skämmas över en naturlig kropps-

funktion och för att sjukdomar kopplade till 

mensen och livmodern ska tas på allvar. Men-

struationen är en stor del av hälften av alla 

människors vardag och måste få den plats 

som den förtjänar! 

 

Kontakt: 

Mera mens! 

mens@sibship.se 

0703567736 

mailto:mens@sibship.se
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Detta gör vi 

I mars 2016 anordnade Endometriosföreningen, i 

samarbete med Endometriosförbundet, den år-

liga gula promenaden för att uppmärksamma en-

dometrios. Planeringen började redan i mitten av 

2015 med inbjudningar via FB, ansökan om po-

listillstånd och pressmeddelande som skickades 

ut till våra presskontakter och via MyNewsdesk.  

Inför promenaden samlades vi på Stortorget i 

Gamla Stan, Stockholm, där vi välkomnade vän-

ner och familj.  Vi höll välkomsttal och berättade 

om endometrios och hur det påverkar de drab-

bade och deras anhöriga.  

Vi promenerade sedan till Kungsträdgården med 

poliseskort, ungefär 80 personer gick i tåget och 

höll plakat och banderoller med uppmaningar om 

bättre vård och mer kunskap om endometrios.  

I Kungsträdgården möttes vi av spontana applå-

der från åskådare vilket var roligt. Under prome-

naden kom flera fram och ställde frågor om endo-

metrios och vi fick chansen att upplysa om sjuk-

domen.  

Vi tackar alla som ställde upp och gick med oss 

och gjorde den Gula Promenaden till en sådan 

succé.  

Foto: Daniel Kochanski 
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För att göra en lång historia kort så är jag en pigg 

och glad tjej på 37 år som tränat större delen av 

mitt liv, framförallt ridning och cheerleading; två 

aktiviteter som är fysiskt utmanande och tunga 

för kroppen. Jag har alltid älskat att utmana mig 

själv och att pressa mig själv för att bli bättre. 

Jag fick min endometriosdiagnos i november 

2012 och var då i fysiskt dåligt skick, något som 

försämrades efter den titthålsoperation som gjor-

des för att ta reda på vad min buksmärta berodde 

på. Tiden gick och det fanns varken ork eller 

energi till mer än att jobba heltid, korta promena-

der med hunden samt ta hand om hemmet Jag 

var trött, ledsen och frustrerad i all kontakt med 

min läkare över hur jag mådde. 

Min läkare som då ansåg att mina smärtor inte 

berodde på min endometrios utan måste bero på 

något annat hänvisade mig till hälsocentralen där 

jag kom i kontakt med en fantastisk sjukgymnast, 

som ansåg att mina smärtor var direkt orsakade 

av endometrios. Jag var enligt hennes bedöm-

ning utan muskler på vänster sida, den sida där 

smärtan satt, jag var sned i kroppen på grund av 

att jag avlastade vänster sida på grund av smärta 

och så vidare. 

Med sjukgymnastens utlåtande och journalan-

teckning så ändrade läkaren sin bedömning och 

bytte medicineringen till Synarela. Jag fick även 

ett träningsprogram av sjukgymnasten för att 

kunna träna hemma. Med Synarela så kom ener-

gin så sakteliga tillbaka och jag började fundera 

på vad FAR- fysisk aktivitet på recept var för nå-

got. 

Jag sökte runt lite och hittade Folkhälsomyndig-

hetens sida där det står utförligt om detta:  

Ett fysisk aktivitet på recept (FaR®) kan förskri-

vas av läkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster el-

ler annan legitimerad vårdpersonal. De ger för-

slag på träning som är lämplig beroende på dia-

gnos, personligt intresse och livssituation. Det 

kan vara allt från promenad till stavgång, sim-

ning, vattengymnastik, styrketräning, gympapass, 

qigong, yoga eller trädgårdsarbete. Det är viktigt 

att aktiviteten höjer pulsen. (källa https://

www.folkhalsomyndigheten.se/far/)  

Något jag aldrig varit speciellt förtjust i är styrke-

träning och gym, men kände att jag faktiskt har 

ett eget ansvar för mig själv, min sjukdom, och 

att hantera den. 

Så jag läste på lite, kikade vilka aktörer som 

fanns i den stad jag bor och kontaktade min lä-

kare på gyn-kliniken. Efter lite övertalning fick jag 

ett recept på styrketräning 2 gånger/vecka under 

3 månaders tid. Remissen skickades till mig och 

jag kontaktade själv det gym där jag önskade 

träna, bokade in en tid med deras sjukgymnast 

för genomgång av kroppen, och ett samtal om 

vad jag ville och behövde. Fick sedan ett speciellt 

anpassat träningsprogram att följa. Första 

gången så fanns sjukgymnasten med för att gå 

igenom alla övningar, vad jag behövde tänka på 

och hur de skulle genomföras. Jag fick sedan 

träna själv ett par gånger och sen hade vi ytterli-

gare en träff för att gå igenom min träning, några 

övningar passade inte min kropp utan triggade 

igång buksmärtan mer och dessa byttes ut. Trä-

nade på i egen takt och istället för 2 gånger per 

vecka så tränade jag 4-6 gånger per vecka, ca 

30-45 min per gång, jag mådde bättre och bättre 

ju mer mina muskler kom tillbaka och även bi-

verkningarna från Synarela lättade med hjälp av 

träningen. 

Att få möjligheten till detta via sjukvården har haft 

en stor del i att jag nu mår mycket bättre än in-

nan, jag är dels mentalt starkare och vet vad jag 

kan och vill, men även att kroppen nu har musku-

latur igen, framförallt bålen/ryggen gör att jag 

även fysiskt mår bättre, för närvarande tränar jag 

styrkepass någon gång per vecka, rider någon 

gång per vecka, och minst en timme per dag pro-

menerar jag med hunden. Jag visste också att 

om jag får detta så kommer jag tvinga mig själv 

FAR — Fysiskt anpassad aktivitet på recept 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/far/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/far/
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att genomföra det, och det var en välbehövlig 

spark där bak, att komma igång med träningen 

igen är det bästa jag gjort på länge! 

Med hjälp av min mentala styrka har jag även 

gjort massor med saker jag aldrig trott att jag 

skulle klara, tagit förarbevis för skoter, klättrat på 

klättervägg inomhus men även utomhus på berg-

vägg, börjat rida igen och jag har blivit piggare, 

gladare, orkar mer och har mindre ont! 

Så var inte rädd för att prova något nytt, muskler 

är viktigt och det kan hjälpa dig att må bättre, det 

hjälper dig att kunna orka mer i vardagen och 

även att räta på kroppen. 

Om du vill komma i kontakt med mig så nås jag 

på boden@endometriosforeningen.com.  

Endometriosföreningen har även en sluten feel-

good-grupp på Facebook, där peppar vi varandra 

kring allt som får oss att må bättre. Kontakta mig 

via Facebook om du vill gå med i den gruppen. 

Hoppas du får en underbar sommar! 

Ella Granbom 

kontaktperson Region norr/boden 

mailto:boden@endometriosforeningen.com
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Socialdepartementet arrangerade den 15 april 

en hearing om regeringens satsning på att för-

bättra vården för personer med kroniska sjuk-

domar. Endometriosföreningen representera-

des av Lizzy Andersson. 

Bakgrunden till hearingen är regeringens 4-åriga 

satsning på att förbättra vården för personer med 

kroniska sjukdomar. Satsningen tar slut 2017 och 

det är viktigt att hitta former för det fortsatta arbe-

tet.  

Under det sista året 2016 har 150 miljoner kronor 

fördelats mellan SKL (Statens Kommuner och 

Landsting), Socialstyrelsen och Livsmedelsverket. 

De täcker olika områden där: 

 Överenskommelsen med SKL som bl.a. rör 

utveckling, spridning och tillämpning av nat-

ionella kunskapsstöd och kliniska behand-

lingsrekommendationer, främjandet av pati-

entcentrerat arbetssätt inom primärvården, 

främjandet av lokal och regional resultatupp-

följning. 

 Uppdraget till Socialstyrelsen som bl.a. rör 

utvecklingen av kunskapsstöd för primär-

vård och patienter, spridningen av nationella 

riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 

och spridningen av verktyg och metoder för 

gott bemötande.  

 Uppdraget till Livsmedelverket är riktad mot 

arbetet med hälsosam livsstil inom vården. 

De många frågor som diskuterades var bland 

andra: 

 Vilka insatser krävs för att vården blir mer 

patientcentrerad? 

 Hur kan regeringen bidra till detta? 

 Hur kan patientorganisationer bidra till att 

vården blir mer patientcentrerad? 

 Vilka satsningar och insatser krävs för att 

driva utvecklingen mot en mer patientcen-

trerad vård efter 2017 då regeringens sats-

ning avslutas? 

Några frågor som jag lyfte fram som korrelerar till 

endometrios var:  

1. Samordning kring patienter med flera olika 

kroniska sjukdomar. 

2. Patienten måste vara en del av teamet kring 

sin sjukdom. 

3. Stort behov av kunskap om endometrios i 

skolor/ungdomsmottagningar då endo-

metrios inte bara drabbar ”äldre” vilket ofta 

var övervägande i fokus. Jag tog även upp 

hur unga endometriosdrabbade måste över-

lämnas på ett bra sätt till vuxenvården.

Rapport från Hearing om hur vården kan för-

bättras för personer med kroniska sjukdomar 
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4. Generellt kunskapslyft 

inom vården och samhället. 

5. Snabb diagnos leder tro-

ligen till bättre prognos och 

livskvalitet. 

6. Det måste finnas flexibili-

tet rörande utbildning och ar-

betsliv, d.v.s. större möjligheter 

för anpassning till individnivå. 

7. Viktigt med en fast vård-

kontakt t.ex. en koordinator 

som kan förmedla kontakter 

mellan olika vårdinstanser och 

som kan patientens sjukdoms-

historia.  

8. Individanpassad vårdplan som är ett le-

vande dokument då den vård som behövs 

kan ändras med tiden. 

Vi diskuterade hur spridning och implementering 

av nationella riktlinjer kan ske på ett effektivt sätt. 

Astma/KOL föreningen berättade att det finns 

programråd för dessa sjukdomar vilket gett bra 

spridning av enhetliga råd genom hela landet.  

Detta kommer att bli ett viktigt arbete då de nat-

ionella riktlinjerna för endometrios som utarbetas 

av Socialstyrelsen är klara. 

Det var en mycket bra diskussion och Endometri-

osföreningen kommer vara delaktiga i uppfölj-

ningsarbetet. 

Lizzy Andersson 

Vi på  
redaktionen 

önskar er alla 
en riktigt 

härlig 
sommar! 



 

 

S i d a  1 8  

I t.ex. EndometriosNytt används ofta återkommande förkortningar i olika texter och sammanhang. En idé som vi 
fick var att i varje nummer ha en ”ordlista” med förklaringar. Tanken är att den ska finnas med i varje nummer 
samt även utökas allt eftersom (den kommer även att finnas på föreningens hemsida). Vi tar gärna emot förslag 
och önskemål från dig på förkortningar som du tycker ska vara med! Skriv till: lizzy@endometriosforeningen.com 

Akronymer och ord som ofta förekommer 

Organisationer 

ARG-gruppen Arbetsgrupp inom SFOG där gynekologer med endometrios som  specialintresse/kunskap arbe-
tar för bättre vård av endometriospatienter 

EA Endometriosis Association, USA: en paraplyorganisation för nationella  endometriosföreningar 

EEA European Endometriosis Alliance: en samarbetsorganisation i Europa; www.endometriosis.org 

NEA  Nordic Endometriosis Alliance: en samarbetsorganisation i Norden 

SFOG Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi: en specialitetsförening inom Sveriges Läkarför-
bund; www.sfog.se 

SSMS Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning: svensk forskningsfond för medicinsk forskning; har 
en forskningsfond för endometrios; www.ssmf.se 

WERF World Endometriosis Research Foundation: en global organisation som arbetar mot bättre kun-
skap och behandling av endometrios; www.endometriosisfoundation.org  

WES World Endometriosis Society: en organisation som arbetar för utbyte av kliniska och vetenskap-
lig erfarenhet för bättre kunskap och behandling av endometrios; www.endometriosis.ca 

 

Medicinska termer 

Adenomyos Endometrios hittas insprängd inne i själva livmoderväggen  

Adherenser Sammanväxningar 

Adhesioner Avser stråk av fibrös ärrvävnad. Oftast diskuteras adhesioner som en post-operativ komplikation 
där snittytorna kan orsaka adhesioner och sammanväxningar. Hos kvinnor med endometrios kan 
adhesioner och sammanväxningar orsakas direkt av de inflammationer som endometriosen or-
sakar. Detta då inflammation är en drivande faktor bakom adhesioner och då endometrios. 

Agonist En substans som binder in till en receptor och startar samma reaktioner som ett kroppseget 
ämne (jämför t.ex. kroppens naturliga hormon progesteron med de kemiskt framställda gestage-
ner som ofta används som behandling för bl.a. endometrios).  

Amenorré Syftar på en kvinna som inte har någon mens, antingen p.g.a. en behandling eller sjukdom 

Antagonist En substans som tävlar om samma receptor som en annan substans men har motsatt effekt. Ett 
bra exempel är en östrogen antagonist som binder in till östrogenreceptorn och blockerar östro-
gen 

Autoimmun Vid en autoimmun sjukdom attackerar kroppens immunceller kroppens egna celler och dödar 
dessa. Några exempel är reumatisk artrit, Sjögrens, diabetes typ 1 

Chokladcysta En endometrioscysta fylld med gammalt blod på äggstock; kallas även endometriom  

Dysmenorré Smärtsamma menstruationer 

GnRH Gonadotropin-Releasing Hormone (Gonadotropinfrisättande hormon) t.ex. Synarela, Procren, 
Enanton, Zoladex, Suprefact 

Gestagener Steroidhormoner som innehåller progesteron (gulkroppshormon) och/eller syntetiska motsvarig-
heter som då kallas progestiner; förekommer ensamt (monofasiska p-piller (cerazette m.fl.), hor-
monspiral (mirena m. fl.) etc) eller tillsammans med östrogen (kombinations p-piller (qlaira, 
neovletta m.fl.). Andra exempel som används i endometriossammanhang är provera, visanne.  

Hysterektomi En operation som innebär att livmodern tas bort 

IBD  Irritable bowl disease; infattar Crohns sjukdom, ulcerös kolit och IBD-oidentifierad (IBD-u) 

Ordlista 

mailto:lizzy@endometriosforeningen.com
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Ordlista 

IBS Irritable bowl syndrom; kallas även för irriterad tarm (colon irritable) 

Infertilitet Infertilitet är ett medicinskt tillstånd där det finns fysiologiska hinder för att en graviditet ska upp-
stå. 

IVF in vitro fertilisering (provrörsbefruktning) 

Lap Laparoskopi (titthålsoperation) 

MR Magnetröntgen 

Myom Myom är en godartad tumör, knutor av muskelceller och bindväv, som kan uppstå i livmoderns 
muskelvävnad. 

NSAID Non-steroid anti-inflammatory drugs (icke-steroida anti-inflammatoriska droger) t.ex. ibuprofen, 
ketoprofen, naproxen, diklofenak, acetylsalicylsyra, cox2 hämmare 

Opioider Syntetiska eller naturligt förekommande substanser som binder till en viss typ av receptor 
(opioidreceptorer); framkallar effekter som liknar kroppens egna opioider gör (t.ex. endorfiner) 
men mycket kraftigare; beroendeframkallande preparat som används vid smärtbehandling 

Paracetamol Febernedsättande och smärtstillande preparat t.ex. Alvedon, Panodil 

PCO Polycystiskt ovarium 

PCOS Polycystiskt ovarialsyndrom 

Polyper en onormal vävnadstillväxt som utgår från en slemhinna. Kan förekomma på olika organ, exem-
pelvis i livmoderhalsen. 

Subfertilitet Nedsatt fertilitet som gör att det tar längre tid än normalt att bli gravid. Det kan bero på många 
olika faktorer och endometrios är en.  

UL Ultraljud 

Uterus Livmoder 

UVI Urinvägsinfektion 

VUL Vaginalt ultraljud 

 

Övrigt 

FB Facebook 

Insta Instagram 

  

Termer som ofta används vid diskussioner om Barnlängtan/Barnlöshet 

BF  Beräknad förlossning 

BM  Barnmorska  

ET  Embryo Transfer. Embryoåterförande vid IVF  

FET  Frozen Embryo Transfer. Återföring av fryst embryo vid IVF 

ICSI  Intracytoplasmisk spermieinjicering. Befruktning med microinjektion under IVF 

MA  Missed Abortion, missfall där inte fostrets stöts ut av kroppen direkt 

MF  Missfall 

RD  Ruvardag under IVF 

TD  Testdag under IVF 

ÄL  Ägglossning 

ÄP  Äggplock/ägguttag under IVF 



 

 

Kontakta oss 

Katja Vatanen 
Ordförande Endometriosföreningen, Sverige 
ordf@endometriosforeningen.com    

Katja Vatanen 
Ordf Endometriosföreningen, Stockholms län 
ordfstockholm@endometriosforeningen.com 

Endometriosföreningen, Västra Götaland   
goteborg@endometriosforeningen.com  

Jeanette Hägg  
Ordf Endometriosföreningen, Region Skåne 
ordfskane@endometriosforeningen.com  

Ungdomssektionen 
Emelie och Ella 
ungdom@endometriosforeningen.com  

Presskontakter 
Katja Vatanen 
ordf@endometriosforeningen.com    

Lokala kontaktpersoner hittar du på hemsidan! 

EndometriosNytt 
Helene och Annika 
redaktion@endometriosforeningen.com 

Medlemskontakter (ej kanslifrågor): 
info@endometriosforeningen.com 
Telefon: 070-294 82 42 

 

Kansli 
Endometriosföreningen 
c/o Föreningshuset Sedab 
Virkesvägen 26 
120 30 Stockholm 
Telefon: 08-556 06 142 (vard 08.30-12.00) 
medlem@endometriosforeningen.com  

Vi har flera olika medlemskap att erbjuda. För aktuella 
medlemsavgifter, se hemsidan.  

 

Vill du ge ett ekonomisk bidrag till föreningens arbete 
är det alltid välkommet. Sätt in ditt bidrag på 
PG: 75 49 66 - 0  BG: 5444-4310 

-  en ideell förening för alla som är drabbade av endometrios 

Föreningen verkar som patientförening och handikapporganisation. Målet är att stödja alla som  

påverkas av endometrios. Detta görs främst genom medlemsinformation och medlemsträffar.  

Endometriosföreningen arbetar också för att informera om sjukdomen och öka  kunskapen.  

Detta tror vi kan leda fram till en bättre vård och utökad forskning.  

Hemsidan  
www.endometriosforeningen.com  

På hemsidan hittar du kalender med medlemsaktiviteter,  
information om endometrios och behandlingar, tips och råd.   

På hemsidan finns också en förteckning över alla styrelseledamöter  
och andra funktionärer.  Vi har lokala kontaktpersoner från Boden i norr  

till Malmö i söder –  dessa hittar du på hemsidan.  
 

Har du glömt dina inloggningsuppgifter? Kontakta oss så hjälper vi dig!  

info@endometriosforeningen.com 
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